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ENTRADA 

É tarefa e missão da Igreja. Boa nova no 
amor proclamar. No diálogo com a cultura 
Para a vida florir, fecundar. O que em redes 
se vai construir E a pessoa humana formar 

 

Quando o anseio do conhecimento. 
Ultrapassa barreiras, fronteiras. Se destaca 
o ensinamento Oriundo da fé verdadeira. 
Que nos faz nesta ação solidários. Para o 
bem, condição que é certeira. 

 

E quem fala com sabedoria. É aquele que 
ensina com amor Sua vida em total 
maestria. É pra nós luz, caminho, vigor 

 
Educar é atitude sublime. Que prepara a 
vida futura. Compreendendo o presente, 
pensamos. Ensinar é proposta segura. 
Para, enfim, destacar-se a atitude Dos que 
em Cristo são nova criatura. 

 

O convívio em níveis fraternos. Traz em nós 
o sentido discreto. Na harmonia com os 
seres viventes E no agir o equilíbrio 
completo. Consigamos também aprender. E 
educar para o amor e o afeto. 

 
E quem fala... 

 
O caminho nos quer convertidos. Mergulhar 
no mistério profundo. Para que em sua 
Páscoa busquemos Compaixão no cuidado 
com o mundo Conformados em Cristo 
seremos Aprendizes do dom tão fecundo 

 

Quando a plena mudança atingir Relações 
tão humanas, libertas Novos rumos em 
redes seremos. Gerações solidárias e 
abertas. Na esperança de rostos surgirem. 
Assumindo missões tão concretas. 

 

ATO PENITENCIAL 
Senhor, que nos mandastes perdoar-nos 
mutuamente antes de nos aproximar do 
vosso altar, tende piedade de nós

 
Senhor, tende piedade... 

 
Cristo, que na cruz destes o perdão aos 
pecadores, tende piedade de nós 
 
Cristo, tende piedade... 
 

Senhor, que confiastes à vossa Igreja o 
ministério da reconciliação, tende piedade  
de nós 
 
Senhor, tende piedade...  

 
ACLAMAÇÃO 
 

Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo 
Palavra, Palavra de Deus! 

 

Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi: 
Meu Pai, eu pequei contra o céu e contra Ti 

 
OFERTÓRIO 
Muito alegre eu te pedi o que era meu. 
Partir, um sonho tão normal. 
Dissipei meus bens, o coração também. 

No fim, meu mundo era irreal. 
 

Confiei no teu amor e voltei, 
sim aqui é meu lugar. 
Eu gastei teus bens, ó Pai, e Te dou este 
pranto em minhas mãos. 
 

Mil amigos conheci, disseram adeus 
caiu a solidão em mim. 
Um patrão cruel levou-me a refletir: 
Meu Pai não trata um servo assim. 
 

Nem deixaste-me falar da ingratidão 
morreu, no abraço, o mal que eu fiz. 
Festa, roupa nova, o anel, sandálias  

aos pés, voltei a vida, sou feliz. 
 



SANTO 
Santo, Santo, Santo! Senhor Deus do 
universo. O céu e a terra proclamam 
A vossa glória! 

 
Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas 
alturas, Hosana. 

 

Bendito aquele que vem. Em nome do 
Senhor. Bendito aquele que vem. Em nome 
do Senhor. 

 
COMUNHÃO 

 
O pão sofrido da terra na mesa da refeição. 
O pão partido na mesa, se torna com 
certeza e se faz comunhão.   
 
O Corpo do meu Senhor é força viva de 
paz! (bis) 
 
Vinho de festa e alegria é vida no coração 
Vinho bebido na luta se torna conduta de 
libertação.  
 
O Sangue do meu Senhor é força viva 
de paz! (bis) 
 
Palavra vinda do Reino na forma de cada 
irmão. Palavra que fortalece anima e 
esclarece a nossa união. 
  
Palavra do meu Senhor, é força viva de 
paz! (bis) 
 
Flores dos jardins, dos campos, sorriso 
exposto no altar, flores molhadas do pranto 
de quem deu a vida para mudar.  
 
A vida de quem tombou é força viva de 
paz (bis) 
 
Água viva tirada da fonte, matando a sede 
que mata. Água da chuva no chão traz vida 
e traz pão pra gente e pra mata.  
 
Água da vida, Jesus é força viva da 
paz(bis)  
 
Ceia, sagrada, aliança, ato supremo do 
amor, ceia encontro de esperança de 
Jesus com a gente transformando a dor  
 

 
A ceia do meu Senhor, é força viva de 
paz(bis) 
 
AÇÃO DE GRAÇAS 

 

Povo luta, cansado da mentira,  
Cansado de sofrer, cansado de esperar. 
Povo que luta, cansado de esperar, procura 
a redenção. 
 
Porque Ele é luz, verdade, justiça, bem, 
perdão, 
Paz, esperança, amor e redenção! (BIS) 
 
Povo luta por terra onde há fartura,  
Por paz sem fingimento, por vida partilhada. 
Povo luta por vida partilhada, procura a 
redenção. 
 
Povo que espera colheitas mais serenas,  
Verdades mais profundas, caminhos mais 
fraternos. 
Povo que espera caminhos mais fraternos, 
proclama a redenção. 

 
FINAL 
 

Quando batem as seis horas 
De joelhos sobre o chão 
O sertanejo reza 
A sua oração 
 
Ave Mariiiiia 
Mãe de Deus Jesus 
Nos dê força e coragem 
Pra carregar a nossa cruz 
 
Nesta hora bendita e santa 
Devemos suplicar 
À Virgem Imaculada 
Os enfermos vir curar 

 

A VIDA insiste... 

a VIDA resiste! 

 

FORÇA E CORAGEM! 


